
Haarlem 
Een uitvoerige nota over welke Global Goals aansluiten bij het huidige beleid 
Op basis van Global Goals 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16. 
 
De gemeenteraad heeft medio 2016 aan het college gevraagd om de betekenis van de Global Goals 
voor Haarlem in beeld te brengen. De brochure Global Goals for Sustainable Development – Wat 
lokale overheden moeten weten van de VNG is gebruikt om een inventarisatie te maken. Dat is in 
twee stappen gebeurd. De eerste stap was een inventarisatie van de doelen waar Haarlem in zijn 
beleid en uitvoering al aandacht aan besteed. De tweede stap was het opstellen van een nota met 
een inventarisatie van doelen waar een extra mogelijk is, omdat anders de kans bestaat dat die 
doelen niet worden gehaald. 
 
De eerste stappen: een inventarisatie 
Allereerst heeft Haarlem geïnventariseerd welke doelen relevant zijn voor de eigen gemeente en wat 
daar al in beleid en uitvoering aan wordt gedaan. Deze inventarisatie is op basis van de 
programmabegroting uitgevoerd door enkele stafmedewerkers en vervolgens ter verificatie aan de 
vakafdelingen voorgelegd. Daar kwamen diverse aanvullingen uit voort. Deze inventarisatie is in de 
vorm van een informatienota door het college aan de commissie Bestuur van de gemeenteraad 
voorgelegd. Daarbij is als uitgangspunt genomen dat bij het herijken van bestaand beleid, de Global 
Goals als referentiekader worden betrokken om te bezien of die moeten leiden tot aanpassing van 
beleid en uitvoering. De commissie vond de inventarisatie over wat de gemeente al doet aan de 
Global Goals op zich interessant, maar niet voldoende. Zij heeft bij de bespreking daarvan 
aangegeven dat zij de nota aangevuld wilde hebben met de (sub)doelen waar Haarlem een extra 
inspanning kan doen voor de realisatie ervan.  
 
De nota 
Voor het samenstellen van de uitbreiding van de informatienota voor de gemeenteraad is wederom 
een inventarisatie uitgevoerd, ditmaal door medewerkers van de vakafdelingen. De extra 
inspanningen bleken immers logischerwijs niet uit de bestaande programmabegroting. De doelen 

werden verdeeld over de inhoudelijke experts om per doel te bekijken waar aansluiting bij huidige 

plannen te vinden is. Uit deze inventarisatie zijn 19 subdoelen gekomen waar Haarlem een extra 
inspanning kan doen voor de realisatie ervan. De aangevulde informatienota biedt nu inzicht in 
enerzijds de subdoelen waaraan Haarlem in zijn beleid en uitvoering al aandacht besteedt en 
anderzijds in de subdoelen waar een extra inspanning kan worden gedaan voor de realisatie ervan. 
De informatienota is door de gemeenteraad voor kennisgeving aangenomen, na een positief advies 
van de commissie Bestuur. Bij de bespreking ervan in de commissie en raad hebben diverse politieke 
partijen aangegeven dat zij de informatie uit de nota willen gebruiken voor hun 
verkiezingsprogramma’s en de formatiebesprekingen. Het is daarom aan een volgend college om 
concrete acties voor te stellen in relatie tot de Global Goals. Ondertussen blijft Haarlem aandacht 
besteden aan de subdoelen waar dat nu al gebeurt.  De wens is om in de zomer van 2018 te 
beginnen met het toepassen van de ideeën.  
 

 
Samen Doen! 
Het college wil invulling (blijven) geven aan de Global Goals en wil ze 
daarbij zoveel mogelijk laten aansluiten bij het bestaande beleid van 
Haarlem. Gestreefd wordt om bij het actualiseren van het beleid de 
Goals steeds weer mee te nemen waar het kan. Namelijk, op welke 
lokale terreinen zijn de doelen toepasbaar? En aan welke mondiale 
doelstellingen leveren ze een bijdrage? Daarnaast zullen de Global 
Goals betrokken kunnen worden bij de vorming van een nieuw college 
na de verkiezingen van 21 maart 2018. 
Haarlem wil de voor de stad relevante Global Goals zoveel mogelijk in 
samenwerking met inwoners, bedrijven en organisaties van de stad 
realiseren. Het college en raad staan open voor initiatieven uit de stad 
die bijdragen aan het realiseren van de Global Goals. Dat is geheel in 
lijn met het motto van het college: Samen doen!.  

“ Wij hebben de voor 

Haarlem relevante 
doelen in beeld 

gebracht en gekeken 
waar een extra 

inspanning mogelijk is 
voor de realisatie 

ervan” 


